Komunální volby 2014 v Novém Strašecí

VIDÍME CESTU!
KANDIDÁTKA PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ
1. Pavel Kotyk, 46 let, obchodní manažer, KDU-ČSL
2. Pavel Novák, 37 let, IT specialista, bez politické příslušnosti, nominován SZ
3. Jiří Toužimský, 41 let, jednatel společnosti, KDU-ČSL
4. David Satranský, 44 let, manažer, bez politické příslušnosti, nominován KDU-ČSL
5. Alena Burešová, 42 let, projektant, bez politické příslušnosti, nominována SZ
6. Oto Kubík, 35 let, event manažer, SZ
7. Petr Janouš, 44 let, softwarový analytik, SZ
8. Petra Pilátová, 34 let, učitelka, SZ
9. Julie Adltová, 40 let, účetní, KDU-ČSL
10. Petr Novák, 34 let, referent, bez politické příslušnosti, nominován SZ
11. Eva Stará, 38 let, lékařka, KDU-ČSL
12. Radim Vožech, 53 let, technik, bez politické příslušnosti, nominován KDU-ČSL
13. Tomáš Vonášek, 42 let, fyzioterapeut, KDU-ČSL
14. Jiří Benda, 35 let, cestovatel, bez politické příslušnosti, nominován SZ
15. Pavel Adelt, 41 let, bankovní manažer, bez politické příslušnosti, nominován KDU-ČSL
16. Růžena Jirsová, 61 let, učitelka, bez politické příslušnosti, nominována KDU-ČSL
17. Jana Vyskočilová, 35 let, matka na MD, bez politické příslušnosti, nominována SZ
18. Alena Svobodová, 53 let, chemik, bez politické příslušnosti, nominována KDU-ČSL
19. Martin Starý, 41 let, systémový specialista SŽDC, KDU-ČSL,
20. Šárka Skálová, 26 let, studentka, bez politické příslušnosti, nominována SZ
21. Emília Poncetová, 66 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti, nominována KDU-ČSL
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Komunální volby 2014 v Novém Strašecí

PROGRAM 2014 KOALICE KDU–ČSL A STRANY ZELENÝCH
(v úplném znění)

CESTA KVALITNÍHO ŠKOLSTVÍ
KVALITNÍ PROSTŘEDÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ


finanční i personální oddělení MŠ a ZŠ, oddělení vedení MŠ od ZŠ



aktivní přístup v hledání využití školního dvora (oslovení architektů, studie proveditelnosti,
zapojení veřejnosti)



kapacitní technické zázemí pro výuku (odborné posouzení současného stavu učeben, šaten a
organizace provozu budovy, průběžný plán jejich údržby/rekonstrukce)



urychlené řešení vzrůstající poptávky po dalším výchovném zařízení školáků v mimoškolní době



podpora alternativních trendů ve školství a výchově



bezpečnost: úprava ulice u školní družiny a dětského hřiště a sportoviště



podpora protidrogové prevence

ZUŠ JAKO NOSITEL TRADICE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ MĚSTA A PARTNER PRO POŘÁDÁNÍ
MĚSTSKÝCH AKCÍ


podpora kulturně-společenské funkce ZUŠ (finanční podpora akcí pořádaných pro město)



důstojný přístup k obnově historické budovy ZUŠ (plánování rekonstrukce objektu)



rovnocenná finanční podpora kulturního vzdělávání a sportovních oddílů

PODPORA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST


podpora/udržení nabídky středního školství v NS



podpora terciálního vzdělávání – Universita třetího věku



vzdělávací, jazykové kursy



podpora městské knihovny

Strana 2

CESTA ZELENÁ A PŘÍJEMNÁ K ŽIVOTU
SYSTEMATICKÁ A ODBORNÁ PÉČE O ZELEŇ V RUKÁCH MĚSTSKÉHO ZAHRADNÍKA


„Městský zahradník“, dodavatel odborných prací (důležitým kritériem výběru je kvalifikace a
odbornost) – provádění systematické odborné údržby zeleně, v případě potřeby s využitím
technické a personální infrastruktury TSNS



„Referent zeleně“, zaměstnanec MěÚ odpovědný za stav veřejné zeleně – zadávání a kontrola
údržbových prací:
o

kontrola stavu dřevin v terénu

o

evidence a aktualizace zeleně v digitálním pasportu

o

evidence všech prací v oblasti péče o zeleň

o

plánování detailní údržbové práce v dlouhodobém horizontu, společně s podněty od městského
zahradníka

o

rozšíření digitálního pasportu o evidenci travnatých ploch, dětských hřišť a městského mobiliáře

o

podávání žádostí o kácení dřevin na pozemcích města a vyřizování záborů v zeleni.



běžná neodborná část péče o zeleň (sekání trávy a úklid) prováděna vybraným dodavatelem,
s nižšími nároky na odbornost



rozsah činností (velikost úvazku) referenta MěÚ a městského zahradníka bude nastaven
optimálně z hlediska požadované úrovně péče o zeleň a z hlediska finanční zátěže na rozpočet
města



důsledné využívání rozpočtem vyhrazených prostředků pouze na péči o veřejnou zeleň, nikoli na
stavební práce v okolí zelených ploch

ROZVOJ MÍSTNÍCH VYCHÁZKOVÝCH TRAS A PŘÍMĚSTSKÉ ZELENĚ


podpora aktivního užívání rozhraní města a krajiny ke krátkodobé rekreaci a k vycházkám
obyvatel z centra města v těchto hlavních osách:
o

směr Stochovská kaplička Panny Marie (přes park u kostela Narození Panny Marie)

o

směr Podhorní rybníky (přes park u kaple sv. Isidora a hřbitov)

o

směr Nový rybník u nádraží (před Palouček a Šibeňák)

o

směr rybníky podél obory Libeň



postupné propojení neúplné cestní sítě, doplnění vycházkové trasy odpočinkovými místy
s lavičkami, označení tras v terénu



zhotovení plánu péče pro nezastavitelné přírodní a krajinné plochy v majetku města



potlačení nevzhlednosti objektů technické infrastruktury města (trafostanice, rozvodny,
technologické stavby)



získávání dotačních titulů v souladu s jasně definovanými cíli v této oblasti
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PODPORA CHARAKTERISTICKÉHO VÝRAZU MĚSTA


ochrana zeleně a uchování veřejných prostranství při rozvoji města



zapojení architektů a odborníků do přípravy budoucí podoby města a zapojení veřejnosti do
projednávání návrhů



přehodnocení podmínek ochrany objektů na Komenském náměstí v rámci plánovaných
rekonstrukcí jejich majiteli s důrazem na zachování jejich jednotného historického rázu



úprava středu Komenského náměstí pro život ve městě s maximálním propojením se vzrostlou
zelení – vytvoření odpočinkové zóny a kvalitního veřejného prostoru pro pořádání
celoměstských akcí (výstav, koncertů, trhů)



o

účelné propojení cest

o

zklidnění diagonály

o

umístění důstojného vodního prvku na náměstí

systematické používání jednotných a vhodných prvků ve vybavení veřejných ploch (např. lavičky,
původní materiály v historickém centru města atd.)

TŘÍDĚNÍ ODPADU


podpora a rozvoj nastaveného systému sběru odpadů



rozšíření sytému sběru tříděného odpadu o svoz bioodpadu



nastavení motivace k dosažení vyšší míry třídění odpadů – aby se třídění vyplácelo
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CESTA PODPORY VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI


registr veřejné podpory (nefinanční podpora města, smlouvy, přidělené granty, přidělené
příspěvky mimo grantový systém – žádosti, hodnocení a doporučení grantové komise,
rozhodnutí samosprávy)
o

formálně již existující pojem, zatím nebyl uveden v život

o

jeho dostupnost na internetových stránkách města

VYVÁŽENOST PODPORY VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT


zachování celkového rozsahu podpory volnočasových aktivit (grantový systém, nefinanční
podpora…)



spravedlivý přístup v podpoře jednotlivých sportovních oddílů



finanční podpora činnosti ZUŠ (snížení školného) s podmínkou významnějšího přenesení umění
do ulic

ROZŠÍŘENÍ A PÉČE O INFRASTRUKTURU V OBLASTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU


instalování venkovních posilovacích prvků pro seniory (např. park sv. Isidora)



nové odpočinkové zóny doplněné o drobné herní prvky (prostor památného dubu Na Kocourku,
prostor u kostela Narození Panny Marie)



průběžná obnova a údržba městem provozované infrastruktury (sportovní zařízení, hřiště,
budovy, mobiliář…), zastavení jejího chátrání



zpracování studií proveditelnosti a finanční náročnosti vybudování a provozu dalších prvků
infrastruktury města v oblasti trávení volného času:
o

cyklostezka + dráha na inline (např. na trase NS-Stochov s možnou spoluúčastí obce Stochov)

o

obnova bruslení (ve spolupráci s oddílem HC Nové Strašecí, např. v lokalitě hřiště SOU)

o

letní koupaliště – výstavba dřevěného mola a oblázko-písčité pláže na Novém rybníku včetně
mobilního zázemí pro letní měsíce (v součinnosti s MO rybářského svazu)

o

krytý bazén (možné využití kogenerační jednotky v Křivoklátském sídlišti)

o

skate-park (s U-rampou), trial-park
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CESTA PRO RODINNÝ ŽIVOT
MĚSTSKÉ MALOMETRÁŽNÍ BYTY






rozšíření počtu městem vlastněných bytových jednotek jako podpora mladých začínajících rodin
a sociálně slabších obyvatel města s těmito parametry:
o

velikost bytových jednotek kolem 50 m2

o

předpokládaný provoz – nájemní byty s návazností na zákon o sociálním bydlení

o

počet bytů – řádově desítky dle nalezené lokality a finančních možností

provedení studie proveditelnosti:
o

vytipování vhodné lokality (prostor, typ aktuální zástavby, vlastnictví města), např. prostor
dnešních technických služeb s návaznosti na sídliště Rakovnická

o

odhad finanční náročnosti investice a ověření možností financování (úvěry, dotační tituly, PPP)

o

zkalkulování odhadované finanční bilance provozu bytů (nájem, opravy, správa…)

promítnutí do územního plánu

PODPORA PÉČE PRO DĚTI DO TŘÍ LET VĚKU


podpora malých skupinek pečujících o malé děti.



zajištění péče o děti ve věku 2 – 3 roky v rámci komplexu městem zřízených mateřských školek



o

ověření zájmu formou ankety/průzkumu

o

vytipování vhodného umístění

o

analýza potřebného počtu děti

o

ověření financování (podpora státu, dotační tituly na eventuálně nutné investice)

prioritně zajistit dostatečnou kapacitu školek pro děti ve věku od 3 let

SLUŽBY PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ




denní stacionář jako obecní zařízení pro krátkodobou péči o starší, případně nemohoucí
spoluobčany s cílem ulehčit rodinám/osobám, které o své blízké dlouhodobě pečují
o

ověření zájmu formou ankety/průzkumu

o

otevření diskuse s odborníky

o

opracování studie proveditelnosti ve spolupráci s existujícími organizacemi (domov seniorů,
zapojení občanských aktivit/sdružení, církve)

o

ověření finanční náročnosti a financování výstavby a provozu (dotační tituly, podpora státu..)

přiměřená podpora mobilních hospiců ze strany města
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CESTA ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
INFORMOVANÝ A ZAPOJENÝ OBČAN ANEB KOUKEJTE A MLUVTE NÁM DO VŠEHO


zveřejňování strategických záměrů, vizí a velkých investičních akcí již ve stadiu záměru
(kompletní rodokmen na internetu – autor záměru, zdůvodnění, finanční zatížení jednotl. fází)



zavedení mechanismu veřejných setkávání volených představitelů i úředníků s občany
k projednání všech zásadních projektů a záměrů – výstupy ze setkání zveřejňovány a
předkládány zastupitelům pro další rozhodování



Hyde Park – zřízení stálé rubriky v Novostrašeckém měsíčníku pro vyjádření a stanoviska opozice



rozšíření jednacího řádu zastupitelstva o tzv. interpelace (libovolné dotazy) radních ze strany
zastupitelů a občanů v první fázi jednání zastupitelstva



otevřené územní plánování obce – veřejné nejenom aktuální verze územního plánu, ale také
všechny návrhy na změny (včetně promítnutí do map) a námitky k nim (např. ve formě wiki)



rozšíření rozsahu zveřejňování smluv a faktur na internetových stránkách města o mapu
daňových a dalších příjmů a provozních a investičních výdajů v jednotlivých oblastech města s
důrazem na jejich dlouhodobě rovnoměrné rozdělení

OBČAN PÁNEM NEJEN V DEN VOLEB ANEB SPOLUROZHODUJTE, POKUD CHCETE


vypisování obecního referenda k věcem zásadního významu přesahující svým horizontem
volební období



zhodnocení možností využití poptávkově orientovaného a dlouhodobě pak participativního
rozpočtování v našem městě



otevření výběrových komisí u veřejných zakázek dobrovolníkům z řad opozice a aktivních
občanů



k dlouhodobým a zásadním projektům zřizování pracovních/participativních skupin složených z
odborníků, volených zástupců, úředníků a aktivních občanů za účelem zajištění rovnováhy mezi
přínosem pro obyvatele a pro město

OTEVŘENÝ A PŘÍVĚTIVÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD


přechod na tzv. Open Data – co není tajné ve smyslu zákona, je veřejné



detailní a srozumitelné zdůvodňování všech negativních rozhodnutí úředníků



sobotní provoz městského úřadu – zjištění zájmu a eventuální zavedení jednou měsíčně



ombudsman – rozšíření činností/pravomocí místostarostovi města
o

role prostředníka mezi úředníky a občany v případě sporů

o

podávání stručných zpráv (o stížnostech a jiných reakcích občanů) zastupitelům
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CESTA ZODPOVĚDNÉHO HOSPODAŘENÍ
HOSPODAŘENÍ ZODPOVĚDNÉ


přijímání úvěrů principielně podmíněné pouze pro investiční projekty s jasným střednědobým
reálným plánem jeho splacení primárně z výnosů dané investice, a s ohledem na celkové
aktuální zadlužení města



před rozhodnutím o realizaci jakýchkoli investičních projektů (nákup/výstavba nemovitostí)
zpracování odhadu finanční náročnosti následného provozu



příjmy z prodejů nemovitostí města (budovy, byty, pozemky) vyhradit 100% na investice (fond
investic) nikoli na „spotřebu“



realizace pouze takových investičních projektů (tedy ne blbosti třeba jen proto, že je dotace),
které:
o

nezatíží nepřiměřeně rozpočet města svými investičními náklady

o

nezatíží nepřiměřeně rozpočet města svými následnými provozními náklady a náklady na údržbu
a rekonstrukce

o

a samozřejmě jsou přínosné pro zvýšení kvality života ve městě

HOSPODAŘENÍ TRANSPARENTNÍ


zveřejňování rozpočtu v maximálně detailní podobě včetně položkového rozkladu rozpočtů
jednotlivých organizačních složek města (tak, aby detailnost nebyla v rozporu se zákonem) na
webových stránkách města v těchto dvou provedeních:
o

detailní tabulková podoba s rozklikáváním jednotlivých paragrafů do úrovně jednotlivých položek

o

schéma struktury rozpočtu ve zjednodušené, maximálně srozumitelné podobě



zveřejňování městem uzavřených smluv, faktur, výsledků výběrových řízení atd. v maximálním
možném rozsahu



předkládání výroční zprávy hospodaření technických služeb, (společnosti ve 100% vlastnictví
města.) a tzv. „vedlejšího hospodaření městě“ a zveřejňování na internetových stránkách města



zprůhlednění vedlejšího hospodaření města na úroveň transparentnosti hospodaření hlavní
činnosti

HOSPODAŘENÍ EFEKTIVNÍ


efektivitě hospodaření přispívá i uvedená maximalizace jeho transparentnosti.



důsledné využívání poptávkových řízení nejenom u projektů, které svoji velikostí ze zákona musí
projít výběrovým řízením



průběžné systematické hledání úspor u provozních výdajů
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pro strategicky plánované investiční projekty vyhledávání možnosti jejich spolufinancování
vypisovanými dotačními tituly, či jinými subjekty



přehodnocení efektivity nejnákladnějších položek rozpočtu s ohledem na jejich významnost pro
město (např. optimalizace rozsahu činnosti městské policie apod.)



důsledné vymáhání pohledávek (s rozumným sociálním aspektem)



hledání efektivních způsobů využití městem vlastněných nemovitostí, eventuelní prodej
dlouhodobě ztrátových a pro město nepotřebných nemovitostí

HOSPODAŘENÍ ROZVOJOVÉ


systematické a dlouhodobé udržování v rámci rozpočtu dostatečně velké části rozpočtu určené
na investiční projekty (výstavba a opravy městského majetku a infrastruktury) – výchozí stav dle
roku 2014 nebo vyšší: cca 20-25%



v případě rozhodnutí města o zvýšení provozních nákladů v konkrétní části hospodaření města
(např. rozsáhlejší a finančně náročnější péče o zeleň) vždy na úkor nalezení úspor v jiných
provozních částech rozpočtu, nikoli na úkor investic



vyčíslení vnitřního zadlužení obce a vypracování plánu jeho postupného snižování (Opravy
nemovitostí, infrastruktury …)

HOSPODAŘENÍ SYSTEMATICKÉ


dlouhodobé plánování investic dle strategického plánu města a plánu postupného snižování
vnitřní zadluženosti města (chátrající nemovitosti apod…)



rozhodování o investičních projektech primárně dle potřeb města



využívání dotačních titulů pro efektivní financování potřebných plánovaných investičních
projektů, nikoli pro investice pro město nepotřebné (jen proto, že je dotace k dispozici)



dvoukolové projednávání rozpočtu s časovým prostorem na posouzení připomínek zastupitelů
z prvního projednávání rozpočtu
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CESTA K BUDOUCNOSTI
NOVÝ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NA 10-20 LET


vypracování nového plánu rozvoje



přihlédnutí k výsledkům výzkumů spokojenosti a námětů obyvatel města



příprava ročních rozpočtů v souladu se strategickým plánem rozvoje



každoroční drobné aktualizace strategického plánu v souladu s měnícími se prioritami
vedení/zastupitelstva obce v rámci procesu přípravy rozpočtu města (ideální příležitost)

PLÁN DLOUHODOBÝCH INVESTIC VELKÉHO ROZSAHU


v rámci strategického plánu města najít shodu na jasném plánu realizace dlouhodobých
investičních projektů
o

dokončení kanalizace

o

zvýšení kapacity školských zařízení

o

městské byty

o

výstavba eventuálních nových objektů/komunikací dle priorit a možností města (jak možností
výstavby, tak následného provozu a údržby)



alokace části rozpočtu na prioritní dlouhodobé investice – rozvoj města nemít závislý pouze na
dotačních titulech



dlouhodobý plán investic připravovat spravedlivě k různým částem města

PLÁN OBNOVY MĚSTSKÉHO MAJETKU


v rámci strategického plánu města najít shodu na jasném plánu obnovy (či prodeje) městského
majetku (NKC, působiště Městské a státní policie, Hamiro, a další)



nastavení procesu postupného snižování vnitřního dluhu města (zanedbané objekty, pozemní
komunikace)



obnovu komunikací/objektů v majetku města provádět s ohledem na:
o

míru stavu zanedbanosti/nutnosti opravy

o

spravedlnost pro různé části obce

o

množství alokovaných finančních prostředků na obnovu městského majetku

o

množství získaných dotačních titulů
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